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Vi är
ä delaktiga i uppförandet
fö
av
ytterligare ett våningsplan på
Forellen, ett P-Hus i Huddinge.
centrum.

Grattis Ari som fyllde
40 år den 17:e mars!!

Det är dags för
korpfotbollen igen!

Förra året vann vi vår
division så nu går vi upp en
division igen!! Kom igen nu
grabbar så kör vi! Vi
anmäler oss till Yasmin!

Tommy har slutat!
Vi önskar
ö k hhonom llycka
k till!

Heta arbeten! Är det
dags att gå kursen?
I sådant fall så ringer vi in till
Yasmin så anmäler hon oss.

Veckans fråga!!!
Fotograf: Anders Silver

Den lokale konstnären vi
skriver om i detta nummer
kanske är känd utanför
Arlanda! Men vad heter
han? Kan Ni svaret och inte
jobbar på Arlanda så ring in
till Yasmin. Fint pris till
vinnaren!

Nyheter från Mats,
”from down under”.

Vår roll är att utföra alla betongarbeten och hålla i samordningen på
uppdrag av Huge.
Huge Men själva smidesarbetena har inte vi tillhandahållit.
tillhandahållit
Men oavsett vilket så är det ett stort och mycket stimulerande jobb. På
bilden ser vi Mario, vår försteman, som övervakar arbetena som den
här dagen utfördes med hjälp av en jättestor mobilkran.

Läs mer på sid 2-3

Sida 1

Mats har varit en månad i
Indien, närmare bestämt
Bombay med förorter.
”Trafiken här är obeskrivlig..”
obeskrivlig ”
lät Mats hälsa och sa vidare
att nästa stopp är Australien
och dykning vid Stora
Barriärrevet .

Forts från sid 1

Vi är delaktiga i uppförandet av ytterligare ett
våningsplan
g p på
p Forellen,, ett P-Hus i Huddinge.
g
Ytterligare 2 gasbilar!

Vi renoverade först våningsplan 1 och 2 vilket vår utsände rapporterat om. Men när de arbetena
närmade sig sitt slut så fick vi i uppdrag att delta i påbyggnaden av en ny våning.
våning Ett så här stort
projekt har avancerad logistik. Här ser vi lastbilar med stål och betongelement anlända till bygget.

”självklart
Sickan”

Häftigt!! Här är ungefär en tredjedel av plan 3 på plats. Lite som lego! Fast roligare kan man tycka.
Vi börjar faktiskt bli riktigt duktiga på P-hus och andra större betongjobb.
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Evert är en av våra veteraner. Duktig på det
mesta och alltid där när något extra behöver bli
utfört. Dessutom är han ansvarig för Goliat, vår
stora Bobcat, som även den är ovärderlig.

”självklart
Sickan”

Tomasz störde vi mitt i armerandet av de riktigt
stora kantbalkarna. Han är nyanställd, enbart
ett knappt år, men är redan mycket uppskattad.

Zygmunt har varit runt i Europa i många år
ochh jobbat
j bb t påå byggen
b
i flflertalet
t l t lä
länder.
d Nä
När vii
fick kontakt med honom och det efter en tid
visade sig att han trivdes bra hos oss så
tvekade vi inte utan erbjöd honom anställning.

Att vi numera har många duktiga armerare är
ingen nackdel med tanke på vår typ av jobb!

Mario kom till oss för fem år sedan från Tyskland.
Nu har han avancerat till försteman med ansvar
för stora betongjobb!
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Introduktionen av våra nyanställda polska
betongare till Dipart som företag gick galant!

Och här ser vi först några av Stockholms kanske allra bästa betongare som, med hjälp av Andrzej
som tolk, får veta allt de behöver känna till som anställda på Dipart. På just den här bilden går vi
igenom våra kärnvärden.

Vi går runt och hälsar på alla på kontoret.
Förra hösten när vi inte hann med alla våra
betongjobb så hyrde vi kompetent polsk
personal av Adecco. De killarna var bra och
blev snabbt omtyckta.
y
Och det är med stor
glädje vi nu kan konstatera att samtliga numera
är dipartianer. Det ger vår dryga 25 man starka
betongavdelning ytterligare tyngd när det gäller
stora jobb såsom broar och parkeringshus.
.
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Och just denna dag var vår käre naprapat
Wi i hos
Wissing
h oss. O
Ochh vadd kunde
k d vara bätt
bättre ään
att även få träffa honom. Han är ju en viktig del
i vårt arbete som ska utmynna i att vi förutom att
vara riktiga byggproffs även ska må som prinsar.

Dagen efter introducerades 7 snickare
till Dipart som företag och vår värdegrund!

Här har vi precis gått igenom vår affärsidé! Det blir lite som en vaccination. Framtida problem
undanröjes. Vi på redaktionen har fått reda på att Mauritz av misstag inte blev kallad! Om det är
någon mer som inte varit med på en introduktion så ring Marie! ”Och Mauritz! Du hade sommarjobbat och praktiserat så länge så du var helt enkelt för långt upp på lönelistan!” hälsar Marie.

Foto Torsten Anderberg

Käck ger våra små gosisar lite mat.
Alla nya får vid något tillfälle den stora
upplevelsen att hålla lite mat några
centimeter ovanför vattenytan.

Vår nestor tillika kalkylator Lasse hälsar här på
Z. I bakgrunden ser vi Enzo som praktiserar
hos oss och är på god väg mot att bli kalkylator,
mycket tack vare Lasses goda handledning.
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Vi har nu målat ett stort
antal containrar och bodar!

Att vi märker våra grejer
gör att vi får behålla dem.

Men fortfarande så kan vi komma ut på byggen
där bodar i alla möjliga färger står uppställda!
Det beror ppå att de inte varit inne hos Stene
på lagret under överskådlig tid.

Att se en etablering som denna i tre olika färger
skär som eld i en hängiven profilpolis. Men det
kommer bli ändring, var så säker. Allt har sin tid.

Nu har Stene tejp igen!

Åtskilliga gånger har polisen kommit till vårt
kontor med stöldgods som de påträffat ute på
stan hos allsköns kriminella. (Fast det är några år
sedan
d nu. O
Ochh ddett bberor påå vår
å satsning
t i påå F
Fortt
Knox liknande containrar.) Och detta kan polisen
göra tack vare märkningen. Men förutom det så
är det ofta lätt att blanda ihop verktygen ute på
arbetsplatserna när vi jobbar sida vid sida med
våra underentreprenörer. Så vi fortsätter att
märka våra verktyg!! Det har vi tusenfalt igen .

Daniel börjar bli varm i
kläderna som inköpare!

Daniel kan med hjälp av internet och mailen
effektivt, snabbt och enkelt gå ut och fråga på
det mesta. Så om vi behöver köpa in material
eller verktyg förslagsvis över 5 000 kronor, slå
honom en signal. Han har 0707-32 22 33.

Foto Torsten Anderberg
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Vi hade en arbetsdag fylld Det som kommer härnäst med
av glasögon med Vision.nu Vision.nu är följande aktiviteter:
26/3 Convictus i Högdalen där vi ska börja jobba
klockan 9.30. Z och Jens kom först till kvarn
men om ytterligare någon vill anmäla sig så kan
det gå bra. Det är redan 70 kunder som skrivit
upp sig på en lista fick redaktör´n reda på.
16/4 Frälsis vid Hornstull. Här börjar
j vi jjobba
09.00 och vi behöver 2 assistenter från oss.
Här finns det fortfarande möjlighet att vara med!
Alla glasögon vi samlar in tvättas, lagas, styrkan
mäts och sedan katalogiseras
g
de så vi enkelt
hittar rätt par när vi är ute och gör undersökningarna på härbärgena. Katta som vi ser här är en
av de som driver hela Vision.nu. framåt. Många
hundra människor kan tacka henne för att de
kan se tillräckligt bra för att klara vardagen!

Grzegorz är en hejdundrande betongare
och
”självklart
tolk men också en klippa att ha med på
en
Sickan”
arbetsdag med glasögon!

15-17/5 Vi åker till Stadsmissionen i Göteborg
och kommer vara borta i minst tre dagar. Vi åker
med en av Diparts Chevabussar.
Chevabussar Lucas och
Andreas var först till kvarn! Härligt grabbar det
kommer bli ett riktigt äventyr!
Vanliga arbetsdagar utgår vanlig lön. Annan tid
utgår symboliskt 1 000 kronor per dag + mat,
logi
g och resekostnader.
”Det är garanterat ett minne för livet att vara
med en dag ute på ett härbärge!! Första
gången jag var med visste jag inte hur jag
skulle bete mig riktigt gentemot de hemlösa.
Hade aldrig varit i direkt kontakt med
människor
ä i k i deras
d
situation.
it ti
D
Dett släppte
lä t efter
ft
en stund och det bästa är som alltid att vara
sig själv, lugn och läsa av folket.
Vissa av dem är psykiskt sjuka och andra har
olika typer av missbruk. Det som känns kul är
att vi verkligen är välkomna. Det känns som att
det inte är mycket man ger, menDominik
av dem
är vi
från Schweiz
otroligt uppskattade.”
Linda Gafvelin, blivande snickare

Witali ställer ofta upp och alltid med gott humör
och en energi som räcker runt hela bordet!

Vision for all är en organisation som jobbar på
samma sätt som oss i Vision.nu men de reser utomlands till fattiga länder där det inte finns optiker och
delar ut begagnade glasögon de tagit med sig från
Sverige. Vi har nu sponsrat en av medlemmarna där
så en 14 dagars resa till Guatemalas fattiga regioner
kan genomföras. Kanske något för oss att haka på?
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Vi utvärderar om vi ska ha egen vattenbilning!!

Daniel, vår inköpsansvarige, har under en tid haft många och täta kontakter med leverantörer av
vattenbilningsutrustning. Han har kommit till slutsatsen att det är klokt att vi i egen regi börjar även
med vattenbilning.
vattenbilning Förutom att det är ekonomiskt det bästa så är det strategiskt riktigt
riktigt. Vi måste
ha en sådan viktig funktion ”inhouse”. På bilderna ovan gör Niklas, Karpa och Daniel ett studiebesök tillsammans med en säljare från en av tillverkarna. Vi på redaktionen kommer givetvis följa
processen. Förresten om någon gärna vill jobba med vattenbilning och kanske vara med från
början och på sikt ta ett större ansvar så ring gärna in till Silver eller Johan.

Två grabbar som är värda en extra eloge!!

Foto Torsten
Anderberg
Andrzej
j och
Grzegorz
g har alltid och speciellt
p
under det senaste året ställt upp
pp som tolkar ppå ett
föredömligt sätt. ”De är till och med skickligare än de professionella tolkar man normalt stöter på”
hälsar Jens som har relativt stor erfarenhet på området. Så vi på redaktionen väljer att utse
bröderna Dabrowski till månadens dipartianer. En sjurätters avsmakningsmeny på Porto Fino på
Brännkyrkogatan med respektive är priset. Ta detaljerna med Yasmin. Väl spis!
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Även i år ska vi ha
en familjefiskedag!!

TV team från Svenskt
Näringsliv besökte oss.

Boka redan nu den 27 juni, och vi pratar självklart om hela dagen. Ta med barn och vänner!

Mario tar emot teamet och visar dem tillrätta.
Det var lite si och så med hjälm men Mario fick
ordning på det också!

Äkta fiskelycka
fiskelycka, ett minne för livet!! Underbart!

I boden fick Jens svara på diverse frågor och
hela intervjun kan vi se på Svenskt Näringslivs
h
hemsida
id under
d rubriken
b ik TV
TV.
www.svensktnaringsliv.se
Man ska kunna gå över sjön, så mycket fisk ska
det vara hälsar fiskegeneralen! Alla ska få minst
en fisk!! (Pastorn och Mario drog förra året över
25 fina fiskar,, tillsammans med familjen
j förstås!))

Det finns givetvis grillplats med härlig lägereld.
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Midnattsloppet, klart
vi ställer upp med ett
dipartlag i år igen!
Dipart står för anmälningsavgiften. Alla som deltar och fullföljer får 1 000 kronor! Om vi klarar av
att springa fortare än vi gjorde förra året så utgår
en bonus på 3 000 kronor. Om vi inte sprang
förra året kan Anne säga en tid som om den slås
även det ger bonus. Så sätt igång och träna.
Vi kommer bli ett stort gäng i år!

Den 16:e april inviger vi vårt nya kontor på
Arlanda. ”Självklart kommer jag” sa Magnus”

Magnus ville självklart inte missa det här!! Så han dyker upp och passar på att hålla uppvisningar
i ren råstyrka. (Han ska enligt vad vår utsände hade hört bland annat lyfta ett sportplan på raka
armar!) En uppvisning blir klockan 10.30 och en 13.00. Däremellan hjälper han till med grillningen,
skriver autografer och lyfter upp alla som vill i luften för fotografering. Om barn och vänner inte har
något för sig denna dag så är de också självklart välkomna!!!! (ta med några telefonkataloger…)

Så här såg vårt Arlandakontor ut en tråkig höstdag för ett par månader sedan!
Men akta er. Grabbarna därute har gjort underverk med stället! Dipart Norr gör ingen besviken!
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Micke, Roger,
g Z och Thorsell vid ett av byggena
ygg
på Arlanda. Och så här gglada kommer de med all
säkerhet vara även den 16:e april. Meningen med invigningen är att alla nya och gamla uppdragsgivare som finns på Arlanda med omnejd ska få möjligheten att se vårt nya kontor och få träffa oss.

Magnus kommer nu på fredag
med största säkerhet ta hem
finalen i Let´s Dance! Vi håller
tummarna för honom och ser
fram emot att träffas den 16:e
ute på Dipart Norr!
Foto Torsten Anderberg

Om någon
O
å
av oss hhar en ffråga
å
gällande denna roliga dag så
ring gärna Yasmin på vårt
kontorsnummer 08-716 90 50.
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Vårt kulturella kall kom åter till sin rätt..

En lokal konstnär behövde hjälp med en staty ute på Arlanda som inte klarade vårt nordiska klimat
och då blev Dipart Norr inkallade. ”Det är inget att spara på” sa Pastorn tvärsäkert. Konstnären höll
inte riktigt med. Det hela slutade bra och Pastorn och konstnären, vem det nu var, fann varandra.

Vi har nu plockat ner delar av konstverket och kört det till
konstnärens ateljé där en ny liknande fågel ska skapas.
Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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